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Biomasa uboczna z produkcji zwierzęcej 

Metodyka 

Formuła:       TCP_Manure = ( M_cattle + M_pig + M_poultry) 

Formuła:       M_cattle = ∑ NHeadsi  Lusi  MpHi  AHDi  Avi  UFi / 1000 

Formuła:       M_pig =∑ NHeadsi  LUsi  MpHi  AHDi  Avi  UFi / 1000 

Formuła:       M_poultry =∑ NHeadsi  LUsi  MpHi  AHDi  Avi  UFi / 1000 

 gdzie: 

TCP_Manure - potencjał teoretyczny biomasy ubocznej w hodowli zwierząt (ton na rok); 

M_cattle - potencjał teoretyczny biomasy ubocznej w hodowli bydła; 

M_pig - potencjał teoretyczny biomasy ubocznej w hodowli trzody chlewnej; 

M_poultry - potencjał teoretyczny biomasy ubocznej w hodowli drobiu; 

NHeadsi - pogłowie dla i rodzaju inwentarza (sztuki); 

LUsi - ilośd jednostek przeliczeniowych na sztukę i rodzaju inwentarza; 

MpHi - szacunkowa ilośd obornika generowana przez jednostkę inwentarzową (i), w kg na dzieo; 

AHDi - liczba dni hodowlanych w roku;  

Avi - współczynnik dostępności; jest to częśd obornika, która może zostad pozyskana, 

         ze względu na straty podczas składowania przyjęto Avi = 0,75; 

UFi - współczynnik wykorzystania (procent obornika, który nie jest istotny w wykorzystaniu  

          alternatywnym), przyjęto UFi = 0,97; 



Zapotrzebowanie na nawożenie naturalne: 

Obliczono średnie zawartości azotu dla frakcji nawozów 

otrzymywanych z chowu bydła, trzody chlewnej i drobiu 

bydło –  6,75 

trzoda – 4,73 

 drób -  19,45 

 

Oszacowanie maksymalnej dawki wg zawartości azotu na 

1 ha UR                 (170 kg N ha-1) 



Włochy: 
-Trento 
- Sout Tyrol 
- Fruli-Venezia Giulia 
 

Holandia: 
-Nort-Brabant 
 

Słowacja: 
- Bratislavsky kraj 



Słoma 

Metodyka 

Formuła:       BM_N3 = BM_N2  CLC12_13_N3 / CLC12_13_N2 

gdzie: 

BM_N3 - nadwyżka słomy szacowana dla NUTS-3 (trok-1) ; 

BM_N2 - aktualizowane szacunki z modelu RENEW dla NUTS-0 lub NUTS-2 (t); 

CLC12_13_N3 - powierzchnia gruntów ornych NUTS-3 (podzbiory CLC12_13_N2) (ha) ; 

CLC12_13_N2 - powierzchnia gruntów ornych NUTS-0 lub NUTS-2 na podstawie CLC 

(ha); 

CLC – mapa pokrycia terenu Corine Land Cover 

Najbardziej dostępne źródło biomasy z produkcji roślinnej 





Siano z trwałych użytków zielonych 

Metodyka 

Formuła:       PTNS = ( PS_s  PowUZ ) – ( LUSi  SK ) 

gdzie: 

PTNS - potencjał techniczny nadwyżek siana (t); 

PS_s - średnie plony siana w regionie (t*ha-1); 

PowUZ - powierzchnia użytków zielonych (ha); 

LUSi - ilośd jednostek przeliczeniowych na sztukę i rodzaju inwentarza 

           (przeżuwacze: bydło, owce, kozy); 

SK - ilośd siana przeznaczona na LUSi (bydło, owce, kozy); 
  





Pozostałości z upraw sadowniczych 

Metodyka 

Formuła:       IF CLC = 15 OR 16 OR 17 THAN RoP = (0.5  NPP) ELSE RoP = NoData 

 
gdzie: 

RoP - potencjał techniczny pozostałości z pielęgnacji sadów (ton na 

rok);  

CLC - mapa pokrycia terenu Corine, klasy: 15, 16, 17 (numer); 

NPP - produkcyjność potencjalna netto w lokalizacjach: 15, 16, 17 

wg CLC (t rok-1); 

15 – winnice 
16 – drzewa owocowe i plantacje jagodowe 
17 – gaje oliwne 





Zróżnicowanie uprawy pszenicy ozimej 



Potencjał teoretyczny słomy z pszenicy ozimej 



Potencjał techniczny słomy z pszenicy ozimej 



Potencjał techniczny słomy zbóż 



Zróżnicowanie uprawy rzepaku 



Potencjał teoretyczny słomy z rzepaku 



Potencjał techniczny słomy z rzepaku 



Potencjał techniczny słomy zbóż i  rzepaku 



Potencjał teoretyczny biomasy jabłoni 



Potencjał teoretyczny biomasy jabłoni (GUS2) 



Potencjał teoretyczny biomasy jabłoni (empiryczny) 



Potencjał teoretyczny biomasy jabłoni (średni) 



Potencjał teoretyczny biomasy orzecha (war. 1) 



Potencjał teoretyczny biomasy orzecha (war. 2) 



Potencjał teoretyczny biomasy orzecha (śred.) 



Dziękuję za uwagę 


